REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 31/1 2020 kl. 18.30.
Sted: Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Henrik
Stuhr, Charlotte Jensen, Jesper Kierkegaard. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde samt
Udviklingskonsulent Søren Lui Hansen.
Afbud: Erik Nyblom
Referent: Michael Yde
1. Godkendelse af dagsorden
a. Ingen ændringer til dagsordenen.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
a. Den årlige automatiske gentegning af startlicenser forløb rigtigt fint. For første gang
blev nybegynderlicenser opgraderet til ”rigtige” licenser jf. reglerne herom.
Procentdelen af gentegninger var høj. En del nybegynderlicenser blev først afmeldt til
årsskiftet, da en årlig udgift på 1 krone på kontoudtoget, ikke har givet anledning til at
folk har reageret.
b. Der har været flere udgifter ifm. DM Senior end først ventet. Bl.a. har udgiften til tryk af
T-shirts tidligere været betalt af værtklubberne. Ligeledes har udgiften til lys-/lydshow
ikke kunnet afholdes med det oprindeligt budgetterede beløb.
4. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Der foreligger ikke kvartalsregnskab, da kassererens tid i stedet har været benyttet til
at lave årsregnskab for 2019. På et møde med DIF IKC i december, har Bo Lorenzen,
Palle Nielsen samt sportschef Thor Hyllegaard besluttet at DIF fremadrettet skal
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forestå betaling af forbundets regninger. Vi afventer
sagsbehandlinger samt godkendelse af dette af vores bank. Der skal
forsat være muligheder for at Bo Lorenzen kan betale regninger ad
hoc. Der er nu tre personer i DIF der har fuld adgang til vores konti. Bo Lorenzen er
forsat administrator på alle konti.
b. Som en udspringer af ovenstående møde, drøftede bestyrelsen hvorvidt DIF ligeledes
skal forestå fakturering. Det besluttedes at Michael Yde forsætter med at fakturere
brydeklubberne for forbunds-/landsholds aktiviteter. Såfremt forbundets behov
ændres, bør beslutningen revurderes.
c. Bo Lorenzen skal stadigvæk modtage kørselsskemaer, regnskabsbilag mv. fra frivillige
og ansatte.
d. Det er umuligt at kontere korrekt på de kreditkort som var tiltænkt at blive udleveret
til de ansatte i eliteudvalget. De har i stedet oprettet en konto i deres private bank, der
kun anvendes til arbejdsting.
e. Alle bilag for 2019 skal underskrives snarest. Bo Lorenzen er tovholder på at dette
udføres.
f.

Det er forsat planen at Udviklingstruppens regnskab skal være separat. Dette skal
gælde fra 2020. Bo Lorenzen gentog at han ønsker et møde herom, og i den forbindelse
skal økonomien for træningssamlingerne for 2019 gennemgås. Der er klubber der har
sendt opkrævninger udenom Michael Yde, samt klubber der ikke har fået sendt
opkrævninger for samlinger afholdes i 2018. Det skal der ligeledes afklaring på.

g. Der er forsat udfordringer for visse klubber om at få betalt opkrævninger på
klubkontingent samt opkrævninger for UWW licenser og U23 samlinger. Der er en del
klubber der gennemgående ignorerer betalingsfristen og først betaler ved 2. og 3.
påmindelse. Det er for størstedelens vedkommende de samme klubber hver gang.
Klubberne orienterer heller ikke forbundet skift af mailadresser og kasserere i
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klubberne. Bestyrelsen besluttede at der pålægges et rykkergebyr
ved 2. betalingspåmindelse.
5. Ny Udviklingskonsulent, arbejdsopgaver, status etc. v/Simon
a. Den nye konsulent og bestyrelsen introduceredes for hinanden. Simon Lui Hansen
havde mødt alle bestyrelsens medlemmer på nær to forud for mødet.
b. Simon spørger ind til planerne om en ”Danmarks tourné” med klubbesøg, da dette
divergerede med referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker nu at
Udviklingskonsulenten skal tage på så mange klubbesøg som muligt her i foråret.
Udviklingskonsulenten påtænker at have besøgt alle klubber vest for Storebælt i marts.
c. Bo Lorenzen, Simon Lui Hansen og Michael Yde rydder op på lageret i DIF. Udover
lageret trænger til oprydning, så skal der gøres plads til opbevaring af regnskaber for
nogle år tilbage. Bestyrelsen har givet mandat til at de tre personer rydder ud på
lageret. Effekter fra VM i Herning 2009 kan afhentes af dem der måtte være
interesseret i dem.
d. Klubbernes indberetning af medlemstal halter lidt. Ved indberetningsfristen mangler 9
klubber at indberette. Udviklingskonsulenten sørger for at rykke klubberne.
e. Kampsportsnetværket for konsulenterne afholdte møde i uge 5. Alle
kampsportsforbundene var repræsenteret samt 2 repræsentanter fra DIF.
Emnet ”voksenmotionister” blev behandlet. Der blev sparret om hvad forbundene
havde at succesoplevelser med at fastholde og rekruttere i målgruppen. Der skal
arbejdes målrettet med det i brydeklubberne. Hurtigst muligt skal alle brydeklubberne
indkredse alle tidligere medlemmer der er relevante for initiativet. Der skal arbejdes
med en kulturændring i retning af at man godt kan dyrke brydning som senior, uden at
det medfører at man er ”kampbryder”/skal tage til stævner mv. Det skal
konceptualiseres. På sigt påtænker DIF at ansætte konsulenter specifikt til dette formål,
ligeledes at der vil følge økonomi med på sigt.
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f.

Bestyrelsen drøftede en henvendelse om at organiserer Grapplere
mhp. at de ønsker at deltage til internationale mesterskaber under
United World Wrestling. Palle Nielsen tager kontakt til DMMAF mhp.
dialog herom.

6. Revision af mesterskabsregulativ v/Michael
a. Bestyrelsen havde modtaget et udkast til en revision af mesterskabsregulativet
sammen med dagsordenen for bestyrelsesmødet. Her fremgik de af bestyrelsen
ønskede ændringer. Der er tale om ændringer i hhv. paragraffen om udlændinge samt
en mindre ændring i tilmeldingsproceduren til DM hold.
b. Kort før mødet kom der et ønske til en tilføjelse fra Officialsudvalget. Der skal fremgå af
regulativet at man kun må deltage i én kategori per stævnedag. Dette har været
nødvendigt dersom der har været en del henvendelser fra brydere og trænere, der
ønskede at brydere kunne deltage i både græsk-romersk og fristilsbrydning til DM
Senior.
c. På mødet spurgte Sonja Ekstrøm ind til hvorfor pige/kvindekategoriens vægtklasser
var som de var, og nærmere bestemt ønskedes to vægtklasser ændret.
Michael Yde redegjorde for forløbet ifm. vægtklasserne blev ændret ifm. sidste revision
af Mesterskabsregulativet (september 2019), samt hvilke muligheder der havde været
for at deltage i processen. Endvidere blev der fortalt at Sportschef Thor Hyllegaard
havde fastsat vægtklasserne i samarbejde med Thomas Hyllegaard fra Officialsudvalget
i august 2019. Michael Yde bemærkede ligeledes at vi i Danmark har en samlet kategori
for pige- og kvindebrydere, hvor United World Wrestling har kvindernes
fristilsbrydning opdelt i aldersgrupper tilsvarende som man kender det hos herrerne. I
den forbindelse er kvindernes vægtklasser i Danmark fastsat således, at de spænder
over alderskategorierne.
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d. Sportschef Thor Hyllegaard drøfter det med Thomas Hyllegaard
samt Sonja Ekstrøm fra Officialsudvalget. De tre skal komme med
en tilbagemelding i uge 6 såfremt der skal ændres i kvindernes
vægtklasser.
e. Bestyrelsen besluttede at tiltræde den fremsendte revision inkl. det indsendte forslag
fra Officialsudvalget. Ligeledes kan kvindernes vægtklasser blive ændret, såfremt det
bliver fastsat indenfor tidsfristen i uge 6.
7. Organisationsgennemgang v/Søren
a. Trænernetværk
i. Jesper Kierkegaard har fremsendt et udkast til hvordan et nyt trænernetværk
kan struktureres forud for mødet. Det skal bl.a. fordre efteruddannelse af
erfarne trænere, vidensdeling, skabe sammenhold, samt have en positiv effekt
på rekruttering og fastholdelse i brydesporten – både for trænere og brydere.
Trænernetværket skal arbejde både i teori, praksis samt vidensdeling.
ii. Målgruppen ændres fra den tidligere brede målgruppe, til at holde fokus på de
erfarne trænere – dog uden at udelukke nogen fra deltagelse. Netværket vil
være optimalt for trænere i mindre klubber, som mangler trænere at sparre
med i hverdagen.
iii. Indledningsvis skal trænernetværket samles ifm. Udviklingstruppens
træningssamling i Odense i april 2020. Der skal afklares praktiske ting ift.
tilmeldingsproces, evt. deltagerbetaling mv. Jesper Kierkegaard er tovholder.
b. OL arbejdsgruppe samt presse/kommunikation overordnet
i. Der nedsættes en OL arbejdsgruppe bestående af Simon Lui Hansen, Thor
Hyllegaard, Søren Hyllegaard og Patrick Hyllegaard. Der bliver afholdt en møde
indledningsvis d. 1/2-20.
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ii. Det er vigtigt at information, pressemateriale mv der
tilsendes fra Danmarks Idrætsforbund samt andre partnere,
bliver delt i arbejdsgruppen. Det samme gør sig gældende
for frivillige, ansatte samt atleter der måtte deltage i radio/TV indslag mv.
8. Opfølgning på ny breddestrategi v/Palle
a. Palle Nielsen gennemgik hvad der var hændt på evalueringsmødet i december 2019
hvor Simon Lui Hansen, Michael Yde samt Palle selv deltog. De nedenstående punkter
fra evalueringen blev behandlet på bestyrelsesmødet.
b. Der skal offentliggøres 6-8 videoer på vores sociale medie platforme frem mod OL. Der
er indkøbt kamera-, lyd- og lysudstyr til formålet.
c. Simon overtager opgaven med at afholde to camps samt to andre aktiviteter der skal
dreje sig om fristilsbrydning. Simon skal ligeledes udforme fristilskonceptet til den
bevilling vi har modtaget fra Danmarks Idrætsforbunds Initiativpulje.
d. Det er vores mål at 15 trænere skal gennemføre vores trænerkurser svarende til
Træner 1+2 i sæsonen 2019-2020. Udviklingskonsulenten skal sørge for at omtalt
træneruddannelse ifm. klubbesøgene i foråret.
Bestyrelsen drøftede at ændre på ansvarsfordelingen ift. arrangering og afholdelse af
træneruddannelserne. Muligheden for at kombinere trænernetværk med
træneruddannelse blev drøftet, samt hvilket niveau der i så fald skulle være i
trænernetværket. Når der afholdes teknikmærkeprøver kan det være fordelagtigt at
afholde oplæg / korte trænerkurser på lavere niveau på 1-2,5 times varighed, da der er
samlet en del forældre / faste chauffører / trænere for børnehold.
Grundet den kommende omstrukturering afventer Michael Yde med at arrangere de(t)
planlagte trænerkursus i foråret 2020. Palle Nielsen overtager koordineringen af
træneruddannelser. Danmarks Brydeforbund skal have et klarere deklareret
trænerkoncept, hvor det er tydeligere hvad svarer til DIFs Træner 1- samt Træner 2
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træneruddannelse. Palle Nielsen og Sportschef Thor Hyllegaard
sparrer ifm. EM om hvordan en ny opdeling og udspecificering kan
udformes. Palle Nielsen foreslår Træner 1 med motorik- og bronze
mærke, samt tumle og slåskultur, pædagogik og idrætslæring. Træner 2 med sølv- og
guldmærket, samt kost, restitution, træningsplanlægning mm. på programmet. Træner
3 (diplomtræneruddannelsen) udbydes forsat hos DIF, samt idrætsspecifiksparring i
det nye Trænernetværk. Palle Nielsen er tovholder.
e. Bestyrelsen drøftede hvorvidt der er behov for at ændre på hvem der kan forestå
afholdelsen af teknikmærkeprøver. Der besluttedes at det kommende trænernetværk
kan komme med et udspil hertil. Jesper Kierkegaard er tovholder.
9. Lancering af Danish League v/Palle
a. Projektet forventes ikke afviklet foreløbigt. Det er pt. ukendt hvornår projektet tages
op igen. Projektet vil lægges på hjemmesidens afsnit kaldet ”Idebanken.”
10. Arrangering af DM og NM v/Michael
a. Der har været brugt uforholdsmæssigt meget tid på DM Senior. Indledningsvis var
opgaven begrænset til at der skulle gøres en ekstra indsats for at sikre et højere
deltagerantal i fristilskategorien. Opgaven voksede sidenhen med implementering af
armbrydning, koordinering af ting op til- samt på selve stævnedagen mv.
b. Vi har ikke hørt noget nyt fra DIF vedr. DM Ugen i 2021. Vi har en mulig værtsklub til
DM for børn og unge i 2021, og mangler en værtsklub for DM hold 2021.
c. De nordiske mesterskaber for seniorer i 2020 afholdes i Herning. Herning Brydeklub er
værtsklub og har fremsendt krav og ønsker. Forbundet sørger for akkreditering,
transport af bryderne mv. Det bliver Erik Nyblom er tovholder for disse opgaver.
Forbundet skal ligeledes sørge for pressearbejde ifm. NM.
d. Der bemærkes at værtsskabet for de nordiske mesterskaber vil give anledning til
ekstraordinære udgifter for Danmarks Brydeforbund.
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e. Palle Nielsen er tovholder på opgaven overordnet. John Vestergård
fra Herning Brydeklub er tovholder hos værtsklubben.
11. Dato for Ideseminar / Repræsentantskabsmøde v/Michael
a. Der afholdes Ideseminar og Repræsentantskabsmøde lørdag d. 23/5 i Odense.
Der skal afholdes Ideseminar før Repræsentantskabsmødet, og dagen forinden skal der
afholdes bestyrelsesmøde om aftenen.
b. Bestyrelsen besluttede at den stemmeberettigede fra hver klub kan deltage gratis.
Resten af klubbens deltagere skal betale for deltagelse.
12. Dato for næste bestyrelsesmøde
a. Næste møde afholdes lørdag d. 28. marts i Odense.
13. Eventuelt
a. Danmarks Brydeforbund har 2 stk. fungerende pointtavler der gives væk. De står på
det nationale kraftcenter, og gives væk gratis mod at de afhentes.
b. Der har været flere henvendelser pga. dommerne til Kolding Cup. Niveauet har ikke
levet op til den standard vi normalt kender fra dommerne. Det er muligvis et resultat af
at UWW dommerne deltog i Thor Masters samme weekend. Det bør give anledning til
en drøftelse i Officialsudvalget.
c. Søren Hyllegaard vil forespørge sportschef Thor Hyllegaard om status på hhv. den
opfølgende tur på til Kasakhstan turen, samt hvornår klubtrænerne fra dette initiativ
bliver tilbudt Diplomtræner uddannelsen som turboforløb i DIF.
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